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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผาชาวไทยภูเขา

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผาชาวไทยภูเขาท่ีทอดวยกี่เอว โดยใชเสนดายใยธรรมชาติ
เสนดายใยประดิษฐ อยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน ไมครอบคลมุถงึผากะเหร่ียงทีไ่ดประกาศเปนมาตรฐาน
ผลติภณัฑชุมชนแลว

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผาชาวไทยภเูขา หมายถงึ ผาทอมือทีท่อดวยกีเ่อว ซึง่เปนการทอผาแบบดัง้เดมิของชาวไทยภเูขา มลีวดลาย

และสเีปนเอกลักษณเฉพาะตวั มคีวามกวางหนาผาไมเกิน ๙๐ เซนตเิมตร
๒.๒ ชาวไทยภเูขา หมายถงึ กลุมชาตพัินธุดัง่เดมิของไทยทีอ่าศยัทาํกินหรอืบรรพบรุุษอาศยัทาํกินอยูบนพืน้ทีสู่ง

มีวัฒนธรรมประเพณี ภาษา และการดําเนินชีวิตที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ประกอบดวย ๑๑ ชาติพันธุหลัก
คือ ปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) มง (แมว) เมี่ยน (เยา) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ ถ่ิน
ขมุ มลาบลี (ผีตองเหลือง) และกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะเชนเดียวกับชาวไทยภูเขา

๒.๓ เสนดายใยธรรมชาต ิหมายถงึ เสนดายทีไ่ดจากใยธรรมชาตขิองพืชหรอืสัตว เชน เสนดายฝาย เสนดายกญัชง
เสนดายสับปะรด เสนไหมแท เสนขนแกะ

๒.๔ เสนดายใยประดิษฐ หมายถึง เสนดายที่ไดจากการสังเคราะห

๓.  วัสดุ

๓.๑ เสนดายที่ใชทอผาชาวไทยภูเขา แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ เสนดายใยธรรมชาติ
๓.๑.๒ เสนดายใยประดิษฐ
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองอยูในสภาพทีเ่รียบรอยตลอดทัง้ผนื การขดักนัของเสนดายยนืและเสนดายพุงสม่าํเสมอ และไมปรากฏ
ขอบกพรองใหเห็นชดัเจน เชน สีและเนือ้ผาไมสม่าํเสมอ ลายผดิหรอืไมตอเนือ่ง รอยหนาหรอืบาง มรีอยเปอน
รอยเสนดายขาด หยอนหรือเปนบวง ผาเปนรอง เปนรู หรือมีรอยแยก ริมผาเสีย สวนขอบกพรองอ่ืนๆ
อันเกิดกรรมวิธีการทําดวยตองมีนอยที่สุดและเปนที่ยอมรับได

๔.๒ เอกลักษณ
ตองมีลักษณะเฉพาะของผาชาวไทยภูเขา คือ มีลวดลายและสีเปนลักษณะเฉพาะกลุมชนเผาตางๆ
เดนชัด มีความกวางหนาผาไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร

เมือ่ตรวจสอบตามขอ ๘.๑ แลว ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบแตละคนตองไมมลัีกษณะใดลกัษณะหนึง่ไมผาน
๔.๓ ชนิดเสนดายที่ใชทอ

ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๔ ความกวางและความยาว

ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๕ สี

ตองไมปรากฏรอยของเสนดายสีหนึ่งหรือสวนของผาสีใดสีหนึ่ง ติดสีจากเสนดายอื่นที่อยูติดกันอันเนื่อง
มาจากสีตกหรือสีซึมเขามาผสมกันจนเกิดเปนอีกสีหนึ่งอยางเห็นไดชัด

๕.  การบรรจุ

๕.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผาชาวไทยภูเขาในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผาชาวไทยภูเขาได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจผุาชาวไทยภเูขาทุกหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ผาอีกอ ผามูเซอ ผาแมว
(๒) ชนิดเสนดายที่ใชทอ
(๓) ความกวางและความยาว
(๔) กรณีใชสีธรรมชาติใหระบุ
(๕) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๖) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผาชาวไทยภูเขาท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป เอกลักษณ ความกวางและความยาว

การบรรจ ุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๑ ตวัอยาง
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ ๔.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวา
ผาชาวไทยภเูขารุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๗.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบชนดิเสนดายทีใ่ชทอและส ี ใหใชตวัอยางทีผ่านการ
ตรวจสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง โดยตัดตัวอยางใหมีความกวาง ๑๐ เซนติเมตร
ความยาวตลอดหนาผา เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๓ และขอ ๔.๕ จึงจะถือวา
ผาชาวไทยภูเขารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางผาชาวไทยภเูขาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถอืวาผาชาวไทยภเูขารุนนัน้
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและเอกลักษณ
ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผาชาวไทยภเูขาอยางนอย ๓ คน
แตละคนจะแยกกนัตรวจโดยอสิระ ผลการตรวจสอบของแตละลักษณะใหตดัสนิวาผานหรือไมผานเทานัน้

๘.๒ การทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอ
ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน แลวนําไปเผาดวยเปลวไฟ

๘.๒.๑ เสนดายใยธรรมชาติจากใยของพืช เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะไมหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายใยธรรมชาติเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟและลุกอยางชาๆ
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีขาวถึงเทา
(๖) กล่ินคลายกระดาษไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาเบา ถาเปาจะฟุงกระจาย

๘.๒.๒ เสนดายใยธรรมชาติจากใยของสัตว เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะหดหนี
(๒) เมื่อใสเสนดายใยธรรมชาติเขนในเปลวไฟ เสนดาจะลุกติดไฟอยางรวดเร็ว
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยธรรมชาติออกจากเปลวไฟ ไฟจะดับ
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(๕) เถามีลักษณะเปนกอนกลมคลายลูกปด มีสีน้ําตาลไหม
(๖) กล่ินคลายขนหรือเสนผมไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาแข็งแตเปราะ เมื่อใชมือบีบจะแตกงาย

๘.๒.๓ เสนดายใยประดิษฐ เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะไมหดหนีไฟ
(๒) เมือ่ใสเสนดายใยประดษิฐเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลกุตดิไฟไดรวดเรว็กวาเสนดายใยธรรมชาติ
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลไหม
(๖) กล่ินเปนสารเคมี
(๗) เถาแข็งบีบไมแตก

๘.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องวัดที่เหมาะสม

๘.๔ การทดสอบสี
นําตัวอยางผาชาวไทยภูเขาแชในน้ําเปลาประมาณ ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิหอง แลวนําข้ึนมาตรวจพินิจ

๘.๕ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


